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Aika

Maanantai 28.11.2016 klo 16.30 – 18.15

Paikka
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Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Markku Hyvärinen
Heikki Juutinen
Eero Koivisto
Leena Kumpusalo
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
Wetzellin varajäsen
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä, saapui
klo 16.49, § 232 käsittelyn aikana
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
läsnä, poistui
klo 18.04, § 242 käsittelyn aikana
kirkkoherra
läsnä
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 2: 1 ja 5.

Matti Jantunen
Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen

läsnä
läsnä
läsnä

228
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista on postitettu hallintovirastosta 23.11.2016
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

229
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Niskanen ja Tuula Pesonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Pesonen ja Marja-Sisko Pihl.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 30.11 – 16.12.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

230
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

231
VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2018 - 2019
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2. ja 3 §:ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea
vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että
edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden
vuoden ajanjakson aikana.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten
toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen
talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.
Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten,
että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2017 kasvavan 1,0 prosentilla
vuoden 2016 tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu
niin, että se on vuoden 2016 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on
laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.
Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä
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eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella.
Vuoden 2017 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 24.805.454
euroa, mikä on 304.819 euroa eli 1,2 prosenttia enemmän kuin vuoden
2016 talousarviossa. Toimintatuottoja on vuonna 2017 arvioitu kertyvän
yhteensä 4.344.515 euroa, mikä on 552.145 euroa eli 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli
ns. toimintakate on 20.460.939 euroa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän
kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä
ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu 14.330.118 euroa. Tämä on 130.826 euroa eli 0,9 prosenttia enemmän kuin vuoden
2016 talousarviossa.
Kirkollisverotuloja on vuonna 2017 arvioitu kertyvän 20.446.300 euroa
ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisöveroosuuden, 2.395.000 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän
vuonna 2016 0,5 prosentilla vuoden 2015 tasosta ja niin ikään 0,5 prosentilla vuonna 2017 vuoden 2016 tasosta. Vuosikate on 707.761 euroa.
Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa
1.202.049 euron alijäämää.
Vuoden 2017 talousarvion investointiosan loppusumma on 2.337.000 euroa. Koko suunnittelukauden 2017 – 2019 investointimenojen loppusumma on 9,3 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2017 – 2024 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 25,2 miljoonaa euroa. Näin mittavien
investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen
leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien
menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkovaltuusto tulee asettamaan toimintayksiköille säästötavoitteet.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2017 talousarviota ja vuosien
2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaa 31.10.2016. Kirkkoneuvosto
päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2019 liitteen 1 mukaisena.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien
lausunnot 18.11.2016 mennessä. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 2.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että vuoden 2017 talousarvio hyväksytään liitteen 1 mukaisena,
2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan hallinnon, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta tehtäväalueen ulkoinen toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta kunkin seurakunnan ulkoinen toimintakate ja investointien
osalta hanketaso,
3. että toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2019 hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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232
AHOLANSAARISÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS
Aholansaarisäätiö anoo Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymältä 10.000 euron yleisavustusta. Anomus on esityslistan liitteenä 3. Anomuksen mukaan Aholansaari tarjoaa hengellisen levähdyspaikan suurelle joukolle
eri-ikäisiä ihmisiä. Säätiö iloitsee, että se on viime vuosina saanut entistä
laajemmin palvella oman alueensa seurakuntia.
Oman ilmoituksensa mukaan Aholansaarisäätiö on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Vaikka viime kesä oli taloudellisesti kohtuullinen ja tilat
käytössä, jäi syksyltä pois monta isoa tapahtumaa, jotka normaalisti ovat
tuoneet tuloja hiljaiseen aikaan. Tämän vuoksi yleisavustus olisi todella
merkittävä tuki Aholansaarelle ja siellä tehtävälle työlle.
Seurakuntayhtymä on avustanut Aholansaarisäätiötä vuosittain vuodesta
2013 lähtien 7.300 eurolla. Kuopion seurakuntien rippikoululeirejä on perinteisesti järjestetty Aholansaaressa. Viime vuosina erityisesti JärviKuopion seurakunta on järjestänyt siellä rippikoululeirejään. JärviKuopion rippikoululeirejä on ollut Aholansaaressa vuosittain useampia.
Aholansaarisäätiön ja Kuopion seurakuntien välillä on ollut myös muuta
yhteistoimintaa.
Aholansaarisäätiö on merkittävä yhteistyökumppani Kuopion seurakunnille. Aholansaari paikkaa varsin hyvin sitä tarvetta, että kaikkia rippikoululeirejä ei ole mahdollista pitää seurakuntayhtymän omissa leirikeskuksissa. Sijaintinsa puolesta Aholansaari sopii hyvin erityisesti Järvi-Kuopion
seurakunnan käyttöön, mutta palvelee tarvittaessa myös muita seurakuntayhtymän seurakuntia. Tästä näkökulmasta olisi myös Kuopion seurakuntien etu, että Aholansaari voisi myös jatkossa tarjota palvelujaan leirien pitopaikkana.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan Aholansaarisäätiölle voitaisiin myöntää
10.000 euron yleisavustus. Avustus voitaisiin myöntää yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Aholansaarisäätiölle myönnetään 10.000 euron yleisavustus ja
2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

233
VUODEN 2017 KOULUTUSSUUNNITELMA
Kirkon virka- ja työehtosopimus sisältää kirkon henkilöstön ammatillisen
osaamisen kehittämissopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on edistää
työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.
Työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma.
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Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan
seurakunnan toiminnan edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden
työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen
hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista.
Koulutus voi olla erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, joka voi olla lyhytkestoista, esim. seminaareja, konferensseja, neuvottelupäiviä tai pitkäkestoista esim. erikoistumiskoulutusta. Koulutus voi tähdätä myös lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen. Se voi olla ulkopuolisen järjestämää tai
seurakunnan sisäistä koulutusta.
Seurakuntayhtymällä on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuosittain jälkikäteen. Seurakunnalla on
oikeus koulutuskorvaukseen sellaisesta koulutuksesta, joka perustuu ennakkoon laadittuun koulutussuunnitelmaan. Koulutuksen on oltava työntekijän ammatillista osaamista ylläpitävää ja edistävää ja työnantajan on
maksettava työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa. Koulutuskorvausta
voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa.
Koulutussuunnitelman tulee sisältää mm:
-

arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja
näiden syistä
arvioon perustuva suunnitelma
yleisiä periaatteita, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja
ikääntyneiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta
selvitys siitä, kuinka suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja sen toteuttamista seurata
Koulutussuunnitelmaan on varattu määrärahaa noin 1 % henkilöstön
palkkasummasta. Varattu määräraha on yhteensä 102.300 euroa. Perussummasta on jyvitetty henkilöstömäärän mukaisesti jokaiselle toimintayksikölle oma määrärahansa.
Työnohjaajavalmennukseen tai työn vaatimaan erikoistumiskoulutukseen
osallistuu muutamia henkilöitä. Kyseiseen koulutukseen varattu määräraha on huomioitu sitomattomasta koulutusmäärärahasta. Sitomattomaan
koulutusmäärärahaan jää käytettäväksi 7.000 euroa.
Koulutussuunnitelman hyväksyy paikallisseurakuntien osalta kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto ja yhteisten työalojen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Koulutussuunnitelma on annettava tiedoksi tuomiokapitulille. Koulutussuunnitelmaa käsitellään yhteistyötoimikunnassa 13.12.2016.
Ehdotus vuoden 2017 koulutussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 4.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli koulutussuunnitelmaa 15.11.2016.
Johtokunta hyväksyi koulutussuunnitelma ja päätti esittää sen yhteisen
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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1. että paikallisseurakuntien osalta koulutussuunnitelma merkitään tiedoksi ja
2. että yhteisten työmuotojen koulutussuunnitelma hyväksytään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

234
TILAVUOKRIEN JA LIINOITUSHINNASTON VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Kuopion seurakuntayhtymän tilavuokria ja liinoitushinnastoa on tarkistettu
viimeksi vuoden 2015 alusta lukien. Tilavuokria korotettiin vuoden 2015
alussa 5 %:lla. Vuoden 2016 osalta tilavuokria ei tarkistettu, koska ylläpitokulut, lämpö- ja sähköenergia sekä kiinteistövero eivät olleet nousseet merkittävästi. Tilavuokrat vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto.
:

Tilavuokra peritään tilaisuuksista, joiden järjestämisestä vastaa muu kuin
seurakunta. Vuokra peritään yksityistilaisuuksista ja liiketoimintaa harjoittavilta yrityksiltä.
Seurakunnallisten tilojen käytöstä kastetilaisuuksiin peritään vuokra vain
keittiön käytöstä. Syntymäpäivät ym. perhejuhlat ja Kuopion seurakuntien
jäsenten muistotilaisuuksista peritään vuokra kaikista tiloista.
Maksuvapautuksen myöntämisestä tilavuokrista päättää ao. kirkkoherra tai
hallintojohtaja. Ohje maksuvapautuksen myöntämisestä on liitteenä tilavuokraohjeessa.
Vuoden 2017 osalta tilavuokria esitetään korotettavaksi 2 %:lla. Ehdotus
vuoden 2017 tilavuokriksi ja liinoitushinnastoksi on esityslistan liitteenä 5.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli tilavuokria 15.11.2016. Johtokunta päätti esittää tilavuokrien hyväksymistä liitteen 5 mukaisina.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntatiloista perittävät vuokrat, liinoitushinnasto sekä vuokrausohje vuodelle 2017 vahvistetaan liitteen 5 mukaisina
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

235
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE ALA-KOPOLA,
KIINTEISTÖTUNNUS 297-469-4-50
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee Vehmersalmella, Katteluksentiellä,
sähköverkon rakennustöitä, jotka kohdistuvat tilaan Ala-Kopola, kiinteistötunnus 297-469–4–50. Kohteeseen on suunnitteilla uutta 0,4 kV maakaapelia 160 metriä Katteluksentien varteen. Reitiltä on poistettava puustoa kolmen metrin leveydeltä. Puunpoiston kustannuksista vastaa Savon Voima
Verkko Oy. Poistettavasta puustosta ja uuden kaapelin sijoittamisesta maksetaan maanomistajalle johtoaluesopimuksen mukainen korvaus.
Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Sähkölinjan vaatima alue ko. tilan osuudella on 160 m pitkä ja 3 m le-
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veä. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 6 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja suorittaa
maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy
seuraavasti:
- maakaapeli, metsä 160 m x 0,20 €/m = 32,00 €
- puuston odotusarvo, mänty 30 v 0,048 ha x 3.300,00 €/ha =
158,40 €.
Yhteensä kertakorvaus on 190,40 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 15.11.2016. Johtokunta päätti esittää vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli 10 vuodeksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Vuokrauspäätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilalle Ala-Kopola, kiinteistötunnus 297–469–
4 –50 liitteen 6 mukaisesti,
2. että vuokrana peritään 190,40 euron kertakorvaus ja
3. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

236
TONTIN 297-11-63-7 OSTOTARJOUS
As. Oy Kuopion Ruustinnanpihan kerrostalo sijaitsee Kuopion kaupungin
11. (Linnanpelto) kaupunginosan korttelissa 63 tontilla nro 7. Kiinteistötunnus on 297-11-63-7. Osoite on Ruustinnankuja 8, 70300 Kuopio. Tontin
omistaa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Yhtymällä on omistuksessaan
alueella useita tontteja. As. Oy Kuopion Ruustinnanpihan hallitus on jättänyt ko. tontista 700.000 euron ostotarjouksen. Tarjous on esityslistan liitteenä 7.
Tontti kuuluu yhteisjärjestelyn (maankäyttö- ja rakennuslaki 164 §) piiriin,
jossa ovat lisäksi mukana tontit 297-11-36-5, 297-11-36-6 ja 297-11-36-8.
Yhteisjärjestely koskee LPA-8 aluetta, tontti numero 6 ja tonttia le-alue,
tontti numero 5. Tontilla on oikeuksia vesi- ja viemärijohtojen sijoitteluun
sekä lämpöjohtojen sijoitteluun tonteille 5, 6 ja 8. Alueella on asemakaava,
joka on tullut voimaan 22.1.2007. Tontin kaavamerkintä on A-8 asuinrakennusten korttelialue. Tontilla on rakennusoikeutta 3 650 + y100 k-m2.
Tontista on tehty vuokrasopimus As. Oy Kuopion Ruustinnanpiha -nimisen
asunto-osakeyhtiön kanssa 20.11.2011. Vuokrasopimus on voimassa
31.12.2058 asti. Tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksin ja sen suuruus kuluvana vuonna on 32 000 euroa.
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Tontista on 17.5.2016 laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio. Velattomaksi markkina-arvoksi on arvioitu tontin 297-11-36-7 ja lisäksi murtoosien (3650/6850) tonteista 297-11-36-5 ja 297-11-36-6 yhteensä noin 821
000 euroa.
.
As. Oy Kuopion Ruustinnanpihan tekemä ostotarjous perustuu Kuopion
kaupungin käyttämään vuokrauksen hinnoitteluun.
As. Oy Kuopion Ruustinnanpihan tarjous ei vastaa tontin käypää hintaa eikä auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviota, joten tarjousta ei voitane hyväksyä. Esityslistan liitteenä 8 on kartta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ostotarjousta 15.11.2016.
Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, ettei ostotarjousta hyväksyttäisi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että As. Oy Kuopion Ruustinnanpihan hallituksen tontista tekemä ostotarjous hylätään.

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

237
OSA-AIKAISEN LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNASSA
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto myönsi 9.11.2016 lastenohjaaja Irmeli Mustoselle osa-aikaista, palkatonta työlomaa (49 % täydestä työajasta) osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten 1.1.201731.12.2018 väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto
päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää lastenohjaajan
osa-aikainen työsuhde (51 %) 1.1.2017 – 31.12.2018 väliseksi ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Lastenohjaaja Irmeli Mustonen työskentelee Juankosken, Muuruveden,
Nilsiän ja Säyneisen alueseurakuntien alueelle.
Järvi-Kuopion seurakunnan lapsityön toiminnan turvaamiseksi lastenohjaajan osa-aikaisen työsuhteen täyttäminen on perusteltua.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään lastenohjaajan
osa-aikainen (51 %) työsuhde 1.1.2017 – 31.12.2018 väliseksi ajaksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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238
ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN
Seurakuntayhtymä perii maksuja useista toiminnoista. Maksuja peritään
mm. rippikoululeireistä, virkatodistuksista ja tilojen käytöstä sekä hautatoimesta.
Osa näistä saatavista jää vuosittain saamatta. Periaatteessa seurakunnalla on velvollisuus periä saatavansa. Taloussäännön 12 §:n mukaan
kirkkoneuvosto voi kuitenkin perustellusta syystä luopua saatavan
perimisestä.
Seurakuntayhtymässä on noudatettu periaatetta, jonka mukaan kiinteistöjen vuokrasaatavat on poikkeuksetta laitettu perintään. Myös hautatoimen
maksut voitaisiin laittaa perintään. Ne, jotka todella ovat maksukyvyttömiä, voivat saada vapautuksen hautausmaksuista, mikäli sitä velallisen
taloudellinen tilanne huomioon ottaen on pidetty perusteltuna. Tämä taas
on selvitetty yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyön kanssa.
Toiminnallisia maksuja, kuten päiväkerho- ja rippikoulumaksuja ei sen sijaan ole peritty. Niiden osalta perimättä jääneet maksut onkin poistettu.
Poistettaviksi esitettyjä maksuja ei ole useista karhuamisyrityksistä huolimatta saatu perityksi. Perimättä jääneet maksut on poistettu niiden erääntymistä seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Näitä ns.
toiminnallisia maksuja ei myöskään ole yritetty poistamisen jälkeen periä.
Maksujen poistaminen kirjanpidosta, ja niiden kirjaaminen luottotappioksi
ei tarkoita sitä, etteikö niitä edelleen voitaisi periä. Laskutus ja perintä on
siirretty kuluvan vuoden aikana KIPA:lle Tästä syystä niitä ei ole tarkoituksenmukaista poistaa saatavista. Mikäli ne poistetaan, ne eivät enää
ole KIPA:n seurantajärjestelmässä mukana ja niiden seuraaminen edellyttäisi erillisen seurantajärjestelmän luomista hallintovirastoon, mikä ei
ole mielekästä. Tällä hetkellä perimättömiä hautausmaksuja on 6 592,64
euroa, tilavuokria 2 704,42 euroa ja huoneen- ja tontinvuokria 11 563,84
euroa.
Alla yhteenveto poistettavakasi esitetyistä maksuista vuosilta 2014 2016, joita ei ole saatu perityksi. Yksityiskohtainen erittely eri saatavista
on nähtävillä kokouksessa. Perimättä olivat 30.9.2016 seuraavat maksut:
Rippikoulumaksut

7 650,00 €

Leiri- ja retkimaksut

1 329,50 €

Virkatodistusmaksut

858,50 €

Yhteensä:

9 838,00 €

Käytännössä saatavien poistaminen tapahtuu kirjaamalla perimättä jääneet saatavat luottotappioiksi asianomaisille kustannuspaikoille. Rippikoulu- ja virkatodistusmaksujen osalta luottotappioksi kirjaaminen merkitsee myös sitä, että niitä ei enää peritä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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1. että Kuopion seurakuntayhtymän vuosilta 2014 - 2016 perimättä jääneet saatavat, suuruudeltaan 9.838,00 € euroa, poistetaan,
2. että tilavuokrien ja hautausmaksujen ja huoneen- ja tontinvuokrien
osalta perintää jatketaan edelleen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

239
EEVI PIRISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN
Eevi Pirinen testamenttasi Kuopion seurakuntayhtymälle 18.3.2009 päivätyllä testamentilla omistamansa Kuopion kaupungin, Karttulan kylässä,
sijaitsevan Haapaharju -nimisen metsätilan, kiinteistötunnus 297-474-1035 sekä 150.000 euroa rahaa Hirvijärven leirikeskuksen toiminnan kehittämiseen. Eevi Pirinen täydensi testamenttiaan 29.11.2015 päivätyllä testamentilla, jolla hän lahjoitti osan Haapaharju -tilasta Eero Tapio Majavirralle.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 29.8.2016 ottaa testamentin vastaan ja sitoutui täyttämään testamentin määräykset. Tämän jälkeen testamentatut
rahavarat on siirretty seurakuntayhtymän tilille ja metsätilaa koskeva lainhuutohakemus on pantu vireille.
Seurakuntayhtymässä noudatetun periaatteen mukaan saadut testamentit on rahastoitu ja testamenttirahastoille on vahvistettu säännöt, joissa
määritellään, mihin niiden varoja voidaan käyttää, kuka päättää varojen
käytöstä ja miten varojen käyttöä valvotaan.
Ehdotus Eevi Pirisen testamenttirahaston säännöksi on esityslistan liitteenä 9.
Testamenttirahaston säännöt hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Eevi Pirisen testamenttirahaston säännöt hyväksytään liitteen 9
mukaisesti.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

240
YHTEISTEN TOIMINNALLISTEN TYÖALOJEN ESIMIESTEHTÄVIEN HOITO
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 10.10.2016 asettaa työryhmän valmistelemaan yhteisten työalojen organisointia. Työryhmän tehtäväksi annettiin
tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys yhteisten työalojen organisoinnista ja säästövelvoitteen määrittelystä 31.3.2018 mennessä.
Yhtenä selvittelyn kohteena ovat yhteisten työalojen esimiestehtävät. Mikäli toimintoja jää edelleen seurakuntayhtymän tehtäväksi, olisi hyvä selvittää myös yhteisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehisyyskysymys. Tällä hetkellä yhteisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Nykyinen käytäntö ei
ole kovin toimiva ja se lisää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan työ-
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taakkaa. Esimieskysymystä olisi hyvä pohtia samassa yhteydessä kuin yhteisten työalojen organisointia muutenkin.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan toiveena on ollut, että yhteisten
työmuotojen esimiestehtävät siirrettäisiin häneltä pois jo vuoden 2017
alusta lukien. Käytännössä esimiestehtävät voitaisiin siirtää rekisterinjohtajalle. Rekisterinjohtaja on antanut suostumuksensa siirtoon. Näin nopea
aikataulu ei mahdollista asian perusteellista valmistelua ja voimassa olevien johtosääntöjen muuttamista. Lisäksi työryhmän työskentelyn alkaessa
ei olla luonnollisestikaan selvillä, mikä on työskentelyn lopputulos eli onko
esimiestehtäville, ja missä määrin jatkossa tarvetta vai siirtyvätkö yhteiset
toiminnot seurakuntien alaisuuteen.
Tässä vaiheessa esimiestehtävien hoito voitaisiin ratkaista määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun saakka siten, että rekisterinjohtaja toimisi yhteisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä lukuun ottamatta viestintäpäällikköä, jonka esimiehenä toimisi edelleen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Rekisterinjohtaja voisi myös esitellä yhteisiltä työaloilta
tulevat asiat yhteisessä kirkkoneuvostossa.
Rekisterinjohtajan palkkausta olisi myös perusteltua tarkistaa tehtävien lisääntymisestä johtuen. Rekisterinjohtaja palkkaus määräytyy tällä hetkellä
vaativuusryhmän 603 mukaan. Vaativuusryhmän 603 vähimmäispalkkaan
on lisätty vaativuusosa. Rekisterinjohtajan palkkausta voitaisiin tarkistaa
vaativuusryhmän 701 vähimmäispalkkaan ja lisätä siihen vaativuusosa.
Henkilöstöasiain johtokunta päättää palkkauksesta. Henkilöstöasiain johtokunnalle voitaisiin tehdä esitys palkkauksen tarkistamisesta edellä mainitulla tavalla. Tarkempi erittely palkkauksesta on tämän esityslistan liitteenä. Liite 10.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteisten toiminnallisten työalojen esimieheksi määrätään 1.1.2017
– 31.12.2018 väliseksi ajaksi rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen,
2. että Mika Pulkkinen esittelee yhteisiltä työaloilta tulevat asiat yhteisessä
kirkkoneuvostossa ja
3. että henkilöstöasian johtokuntaa pyydetään tarkistamaan rekisterinjohtajan palkkausta esitetyllä tavalla.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin
Rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

241
SEURAKUNTIEN TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JAKOMALLI JA SÄÄSTÖVELVOITTEET
Seurakuntayhtymässä muutettiin seurakuntien toimintamäärärahojen jakoperusteita vuoden 2011 alusta lukien siten, että tavoitteena oli, että
toimintamäärärahat jaetaan seurakuntien kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Poikkeuksen tästä muodosti vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut Järvi-Kuopion seurakunta, jonka toimintamäärärahat
voivat olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien.
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Syynä tähän oli Järvi-Kuopion seurakunnan alueellinen laajuus. Lähtökohtana oli, että Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat olivat
lähes 50 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Tavoitteena ollut toimintamäärärahojen jakoperuste piti saavuttaa vuonna 2015,
mutta sitä ei ole saavutettu.
Seurakuntayhtymässä kaikki seurakunnat eivät olleet tyytyväisiä jakoperusteisiin ja niitä toivottiin tarkistettavan. Tämän seurauksena yhteinen
kirkkoneuvosto päätti 31.8.2015 nimetä työryhmän valmistelemaan vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteiden
kohdistamisperusteista. Työryhmän jäseniksi nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Toimintamäärärahojen jakoperusteiden
osalta työryhmä katsoi, että jakokriteereitä ei pitäisi olla kovin monta. Työryhmä on päätynyt esittämään mallia, jossa olisi kolme jakokriteeriä. Tästä muodostuu seuraava malli, jossa kaikki seurakunnat saisivat ensin yhtä suuren perusosan: 100.000 euroa. Alueellinen laajuus huomioitaisiin
siten, että pinta-alaltaan suurimmat seurakunnat – Järvi-Kuopio ja Kallavesi – saisivat ns. pinta-alalisän. Yhteensä pinta-alalisäksi on esitetty
600.000 euroa, josta pinta-alojen suhteessa osoitettaisiin Järvi-Kuopiolle
2/3 eli 400.000 euroa ja Kallavedelle 1/3 eli 200.000 euroa. Loppuosa jaettavasta summasta on tarkoitus jakaa jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Perusosan käyttöönotto turvaa jäsenmäärältään pienenevien
seurakuntien aseman. Pinta-alalisä ottaa huomioon alueellisesti suuret
seurakunnat ja jäsenmäärään perustuva jako turvaa kasvavia seurakuntia.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 29.3.2016 toimintamäärärahojen jakomallia ja säästövelvoitteita. Kirkkoneuvosto päätti työryhmän esityksestä
poiketen, että perusosaa ei seurakunnille makseta, Järvi-Kuopion seurakunta saa 20 % enemmän toimintamäärärahaa/jäsen ja Kallaveden seurakunta saa 20 % enemmän toimintamäärärahaa/jäsen Maaningan ja
Karttulan osalta. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että toimintayksiköitten
säästövelvoitteita tarkastellaan asiasta lopullisesti päätettäessä.
Esityslistan liitteenä 11 on laskelma, jossa kirkkoneuvoston päätöksen
mukaisesti on jaettu vuoden 2017 talousarvion toimintamäärärahat seurakuntien kesken hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti ja vaihtoehtoinen laskelma, jossa toimintamäärärahat on jaettu asiaa valmistelleen
työryhmän esityksen mukaisesti. Laskelmien perusteella ei voida vetää
kovin selviä johtopäätöksiä vaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista kullekin
seurakunnalle Jakomallia on kuitenkin perusteltua oikaista siten, että
minkään seurakunnan toimintamäärärahoja ei tässä vaiheessa lisätä,
mutta ne saavat lukea lisäyksen säästöksi, joka vähentää niiden säästövelvoitetta. Ne seurakunnat, joiden toimintamäärärahat pienenisivät, eivät
menetä määrärahoja, mutta ne lisätään niiden säästövelvoitteeseen.
Yhteisen kirkkoneuvoston aikanaan vahvistaman säästövelvoitteen mukaan oli arvioitu, että paikallisseurakuntien ja yhteisten työalojen yhteinen
säästövelvoite olisi 4 miljoonaa euroa. Tästä 3 miljoonaa euroa kohdistettiin paikallisseurakunnille ja 1 miljoonaa euroa yhteisille työaloille. Nämä
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säästövelvoitteet perustuivat vuonna 2011 tehtyihin laskelmiin, jonka mukaan arvioitu talouden kehitys ja välttämättömien peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellytti mainittujen karsintojen tekemistä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 11.4.2016 toimintayksiköitten säästövelvoitteita. Kirkkoneuvosto totesi, että taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua parempaa. Pääsääntöisesti toimintayksiköt ovat pysyneet menokehyksissään ja verotulojen kehitys on ollut arvioitua positiivisempaa.
Tästä syystä kirkkoneuvosto katsoi, että toimintayksiköitten säästövelvoitetta on mahdollista alentaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi säästövelvoitteet
seurakuntien osalta esitetyn mukaisina. Yhteisten työalojen osalta säästövelvoite kohdistetaan koko pääluokkaan eikä sitä jyvitetä eri työaloille.
Säästövelvoitetta on tarkistettu seurakuntien osalta 3:sta miljoonasta
2:een miljoonaan euroon ja yhteisten työalojen osalta 1:stä miljoonasta
eurosta 666.000 euroon. Kun lisäksi otetaan huomioon, että seurakunnat
ovat jo tehneet säästöjä yhteensä 766.490 euroa, jää seurakuntien yhteiseksi säästövelvoitteeksi tässä vaiheessa 1.316.628 euroa. Yhteiset
työalat ovat tehneet tähän mennessä säästöjä yhteensä 235.380 euroa,
ja säästövelvoitetta on jäljellä 430.620 euroa. Säästövelvoite on jaettu
seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden toimintakulujen mukaisessa
suhteessa. Mikäli talouden kehitys sitä edellyttää, säästövelvoitteita voidaan tarkistaa ylöspäin.
Esityslistan liitteenä 12 on esitetty seurakuntien ja yhteisten työalojen
säästövelvoitteet.
Talouden kehitys on ollut vuosina 2011 – 2015 selkeästi ennustettua positiivisempaa. Toimintatuotot ovat olleet tarkasteluajanjaksolla ennakoitua
suuremmat. Myös toimintakulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Verotulot ovat olleet reilusti ennakoitua suuremmat samoin kuin satunnaiset
tulot.
Vuosien 2017 – 2024 investointien loppusumma on tällä hetkellä arvioitu
n. 25 miljoonaksi euroksi. Vastaavan ajanjakson yhteenlaskettu vuosikate
on -6,8 miljoonaa euroa ja satunnaiset tuotot 2,2 miljoonaa euroa. Näyttää siltä, että ilman tuntuvaa toimintakulujen leikkaamista ei välttämättömiä investointeja ole mahdollista toteuttaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 25.4.2016 pyytää toimintamäärärahojen
jakoperusteista seurakuntaneuvostojen lausunnot ja säästövelvoitteista
seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausunnot 15.9.2016
mennessä.
Yhteenveto seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausunnoista
on esityslistan liitteenä 13.
Tuomiokirkon, Alavan, Männistön ja Järvi-Kuopion seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat esittäneet lausuntonaan, että toimintamäärärahojen
jakaminen olisi toteutettava työryhmän alkuperäisen esityksen mukaan,
koska se ottaa seurakuntaneuvostojen käsityksen mukaan yhteisen kirkkoneuvoston esitystä paremmin huomioon seurakunnallisen toiminnan
kokonaisuuden. Kallaveden seurakuntaneuvosto katsoo, että toimintamäärärahat tulisi jakaa yhteisen kirkkoneuvoston esittämällä tavalla. Puijon seurakuntaneuvosto puolestaan katsoo, että yhteisen kirkkoneuvos-
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ton ja työryhmän toisistaan poikkeavia esityksiä tulisi tarkastella vielä perusteellisemmin ja pyrkiä löytämään malleista kompromissi.
Kaikki seurakuntaneuvostot puoltavat säästövelvoitteen tarkistamista 2
miljoonaan euroon ja takarajan siirtämistä vuoteen 2023. Lisäksi seurakuntaneuvostot esittävät, että jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistettaisiin kolmivuotiskausittain ja talouden ja väestömärän kehityksen
pohjalta.
Yhteiset johtokunnat katsovat, että yhteisten työalojen säästövelvoitteet
tulisi kohdistaa erikseen kullekin työalalle. Yhteisen palvelutyön johtokunta esittää myös, että mikäli yhteisiä työaloja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, yhteinen kirkkoneuvosto päättäisi, kuinka säästöt kohdistetaan.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan toimintamäärärahat voitaisiin jakaa
työryhmän alkuperäisen esityksen mukaan. Tämä ottaisi monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin huomioon eri seurakuntien tarpeet kuin yhteisen kirkkoneuvoston 29.3.2016 hyväksymä esitys. Säästövelvoitetta on
tässä vaiheessa mahdollista tarkistaa alaspäin, mutta on pidettävä mielessä, että sitä saatetaan joutua tarkistamaan myös ylöspäin taloudellisen
tilanteen niin vaatiessa.
Kategorisen päätöksen tekeminen toimintamäärärahojen jakoperusteiden
ja säästövelvoitteiden tarkistamisesta kolmivuotiskausittain ei ole perusteltua. Taloudellinen tilanne saattaa muuttua jopa yhden talousarviovuoden aikana niin merkittävästi, ettei jakoperusteiden tarkistamista ja säästövelvoitteen määrittelyä voida lykätä esim. kahden vuoden päähän. Hallintojohtajan käsityksen mukaan sekä jakoperusteita että säästövelvoitteita on voitava tarkistaa tarvittaessa.
Hallintojohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että vuoden 2018 talousarvion laadinnassa noudatetaan työryhmän
alkuperäistä esitystä (malli B) toimintamäärärahojen jakomalliksi,
2. että säästövelvoite tarkistetaan tässä vaiheessa seurakuntien osalta
2.083.100 euroon ja yhteisten työalojen kohdalta 666.000 euroon ja
että suunnittelun aikaväliä jatketaan vuoden 2023 loppuun ja
3. että toimintamäärärahojen jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistetaan tarvittaessa.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

242
LUVAN ANTAMINEN SEIKKAILU KUOPIO OY:LLE MOOTTORIKELKKA-/MÖNKIJÄSAFARIEN
JÄRJESTÄMISEEN TILAN 297-499-19-36 MAILLA
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.10.2016 vuokrata Seikkailu Kuopio
Oy:lle 3 100 m2:n ja 1 000 m2:n suuruiset määräalat seurakuntayhtymän
omistamasta Iso-Pappilan tilasta, kiinteistötunnus 297-499-19-36 Paintball-pelikentäksi ja Safarikammin ja moottorikelkka-/mönkijäsafarien tau-
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kopaikaksi. Seikkailu Kuopio Oy oli kiinnostunut vuokraamaan myös
moottorikelkka-/mönkijäreitit seurakuntayhtymän omistamalta tilalta.
Moottorikelkka-/mönkijäreittien vuokraamista ei tuolloin käsitelty. Samalla
päätettiin selvittää, miten Kuopion kaupunki menettelee näiden reittien
suhteen.
Hallintojohtaja on tämän jälkeen ollut yhteydessä kaupunginmetsänhoitajaan, jonka toimialaan lupien myöntäminen kaupungilla kuuluu. Kaupunginmetsänhoitaja on antanut Seikkailu Kuopio Oy:lle luvan käyttää Kuopion kaupungin alueella omistamia maita mönkijäsafarien järjestämiseen
seuraavilla lupaehdoilla:
-

mönkijäurina saa käyttää maastossa tällä hetkellä olevia uria. Lisäksi
mönkijäurana saa käyttää ns. maisemalatua. Maisemaladun käyttö on
kuitenkin vuosittain sallittu vain siihen asti, kun alkutalvesta latujen
hoidosta vastaava aloittaa latujen kunnostuksen

-

luvan saaja vastaa siitä, että mönkijäurat ovat tarkoitukseen soveltuvia. Maaston tarpeetonta kulumista pyritään välttämään asiakkaiden
ohjauksella, urasuunnittelulla, merkinnöillä ja tarvittaessa uria muokkaamalla. Uusien urien avaamisesta neuvotellaan maanomistajan
kanssa

-

luvan saaja vastaa siitä, että mikäli safaritoiminnasta aiheutuu roskaantumista, roskat kerätään välittömästi maastosta

-

luvan saaja vastaa safaritoiminnan edellyttämien mahdollisten muiden
lupien hankkimisesta

-

luvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, mitä mönkijäsafarin järjestäminen aiheuttaa kolmannelle osapuolelle. Tarvittaessa luvan
saajan tulee esim. maastomerkinnöillä tiedottaa safaritoiminnasta
alueella liikkuville muille ulkoilijoille, että muut ulkoilijat eivät tahattomasti joudu vaaratilanteeseen mönkijäsafarin kohdatessaan

-

mikäli maanomistaja tai alueen haltija tarvitsee aluetta muuhun käyttöön, voidaan tämä lupa peruuttaa kuuden kuukauden irtisanomisajalla

-

luvan saaja sitoutuu osallistumaan Tahkon reittipooliiin ja sen kustannuksiin

-

mikäli tämän maanomistajan lupaehtojen noudattamisessa on puutteita, neuvotellaan luvan saajan kanssa puutteiden poistamisesta. Mikäli
lupaehtojen noudattamisessa todetut puutteet jatkuvat, eivätkä ne yhteisistä neuvotteluista huolimatta poistu, voidaan tämä lupa peruuttaa
välittömästi ilman irtisanomisaikaa.
Seikkailu Kuopio Oy:llä on tukikohta Tahkolla seurakuntayhtymän
omistamalla maalla. Tukikohdan välittömässä läheisyydessä kulkee
moottorikelkkaura, joka osaltaan mahdollistaa moottorikelkka/mönkijäsafarien järjestämisen. Nipasen entinen laskettelurinnealue
on osittain seurakuntayhtymän ja osittain Kuopion kaupungin omistamalla maalla.
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Moottorikelkka- ja mönkijäsafarit ovat tärkeä osa Tahkon matkailijoille
tarjottavaa palvelutarjontaa, mikä osaltaan mahdollistaa Tahkon alueen kehittymisen matkailukeskuksena. Seikkailu Kuopio Oy on suurin
elämysmatkailutuotteita järjestävä yritys Tahkon alueella. Julkisyhteisöinä Kuopion kaupunki ja Kuopion seurakuntayhtymä voivat olla
myötävaikuttamassa Tahkon alueen myönteiseen kehittymiseen matkailukeskusalueena.
On perusteltua, että seurakuntayhtymä myöntää Seikkailu Kuopio
Oy:lle luvan seurakuntayhtymän omistamalle maalle moottorikelkka/mönkijäsafarien järjestämiseen samoin ehdoin kuin Kuopion kaupunki.
Lupa voitaisiin myöntää viideksi vuodeksi ja se olisi maksuton.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Seikkailu Kuopio Oy:lle myönnetään lupa järjestää seurakuntayhtymän omistamalla Iso-Pappilan tilalla 297-499-19-36 moottorikelkka-/mönkijäsafareita edellä esitetyin lupaehdoin,
2. että lupa on maksuton ja se on voimassa viisi vuotta.

Marja-Sisko Pihl esitti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun. Taina
Tammekann kannatti Marja-Sisko Pihlin esitystä.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

243
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

YKN:n varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja kirkkoherra Hannu Koskelainen osallistuvat Györin seurakunnan kirkon vihkimisjuhlaan 11.12.2016.

244
ILMOITUSASIA
Kirkkoneuvosto:

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 27.10.2016 määrännyt JärviKuopion seurakunnan kirkkoherra Reijo Leinon Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 20172018.

245
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 245. Liite 14.

246
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.15.
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Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 28.11.2016

Marja-Sisko Pihl

Tuula Pesonen
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